Ons gebruik van Snoobi Analytics
Snoobi is een webanalyse-en online leads service die wordt aangeboden door Snoobi B.V.
Via deze service krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen, en voor zakelijke toepassingen de naam van de
bezoekende organisatie. Op deze manier stemmen wij onze communicatie beter af op de
behoeften van de websitebezoekers. Het is op deze manier niet mogelijk de naam van de
bezoeker te achterhalen.
Voor het plaatsen van Snoobi cookies hebben wij enkele maatregelen genomen die ervoor
zorgen dat gegevens alleen op een privacy-vriendelijke manier worden verwerkt.
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Het is Snoobi niet toegestaan de gegevens van individuele website bezoeken op enige wijze
te gebruiken of met derden te delen.
We hebben een Verwerkingsovereenkomst met Snoobi B.V. Hierin is vastgelegd dat Snoobi
alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze
websitebezoekers.
Indien u dat wenst kunt u de opslag van Snoobi cookies uitschakelen en daarmee geheel
anoniem de website bezoeken. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de
website niet meer volledig functioneel zijn.
U kunt ons benaderen om inzage te krijgen in de door uw bezoek opgeslagen gegevens. Het
is daarbij belangrijk dat we kunnen nagaan of uw verzoek geldig is. Dat kunnen we alleen
doen aan de hand van de unieke identificatie in de bij u in de browser opgeslagen cookie.
Worden er geen cookies opgeslagen, dan is per definitie uw bezoek geanonimiseerd en
kunnen wij geen inzage geven in enige gegevens.
Ga met de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken naar deze webpagina van
Snoobi om inzage te krijgen in uw unieke bezoekers-identificatie: https://idcheck.snoobi.eu
Heeft u dan behoefte aan inzage, stuur ons dan die complete identificatie per e-mail.
Alle informatie over Snoobi cookies zijn te vinden op https://snoobi.eu/blog/algemeen/hoewij-snoobi-gebruiken/

